
 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Programu Stypendialnego 

oraz zasad przyjmowania na zajęcia praktyczne 

w Solidaris sp. z o.o. dla uczniów 

Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 

im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu 

 
UWAGA! Szare pola wypełnia Solidaris sp. zo.o. 

   

Imię i nazwisko Ucznia  Data wpływu wniosku 

   

  Numer kolejny wniosku 

adres zamieszkania   

   

PESEL  Podpis osoby przyjmującej 

   

klasa   

Kędzierzyn - Koźle, dnia ___________________ 

 

W N I O S E K     O     P R Z Y J Ę C I E   N A    Z A J Ę C I A    P R A K T Y C Z N E 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na zajęcia praktyczne w ramach Programu Stypendialnego 

oraz zasad przyjmowania na zajęcia praktyczne w Solidaris sp. z o.o. dla uczniów Zespołu Szkół 

Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu, w roku szkolnym 

________________ . 

Oświadczam, że akceptuję warunki ww. Regulaminu.  

 

 

 

_____________________                                                      _____________________ 

                        Czytelny podpis Ucznia                                          Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego,  

                                                                                                          w przypadku Ucznia,  który nie ukończył 18 roku życia 

___________________________________________________________________________________________ 

L.p. Kryterium Wartość Liczba punktów 

1. Frekwencja za rok poprzedni   

2. Ocena nauczyciela (średnia)   

3. Średnia ocen za rok poprzedni   

Łącznie  

 

Wnioskodawca spełnia/nie spełnia1 warunki do przyjęcia na zajęcia praktyczne w ramach Programu Stypendialnego 

oraz zasad przyjmowania na zajęcia praktyczne w Solidaris sp. z o.o. dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej  

im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

Sporządził: _______________________  Zatwierdził: _______________________ 

 
1 Niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Programu Stypendialnego 

oraz zasad przyjmowania na zajęcia praktyczne 

w Solidaris sp. z o.o. dla uczniów 

Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 

im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych na podstawie zawartej umowy współadministrowania są : 

- SOLIDARIS SP.Z O.O. z siedzibą przy ul. Kolejowa 23, w 47-260 Polska Cerekiew Dzielawy z siedziba przy  

    ul. Kolejowej 23, w Polska Cerekiew Dzielawy 47-260 

     oraz  

- Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjne „AUTOZAK” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mostowej 30E  

w Kędzierzynie -Koźle 47-223 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: 

piotrg@solidaris.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praktyk w ramach Programu Stypendialnego oraz zasad 

przyjmowania na zajęcia praktyczne w Solidaris sp. z o.o. dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. 

Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu (zgodnie z Regulaminem oraz zawartą umową z Zespołem Szkół 

Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu).  

4.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b (zawarcie 

umowy ze Szkołą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązek prawny nałożony na Administratora czyli wymogi Ustawy 

Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla realizacji zawartej umowy ze Szkołą. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. 

1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratorów danych osobowych 

(Pracownicy), Szkoła(Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej), podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

oraz podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych umów powierzenia. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia praktyki, następnie trwale 

niszczone.  

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza UE. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

____________________ 
   Czytelny podpis Ucznia 


